
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORT LOGISTIC (09.05 – 12.05.2017) στο Μόναχο 
16η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
∆ιοργάνωση εθνικής συµµετοχής από το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο. 
 
Κυρίες και κύριοι, 

το 2017 θα λάβει χώρα η 16η ∆ιεθνής Έκθεση Μέσων και Οργάνωσης Μεταφορών, Transport 
Logistic, στο νέο εκθεσιακό χώρο του Μονάχου. 

Η Transport Logistic δείχνει όλο τον κόσµο των µεταφορών µε µια µατιά: Παροχή υπηρεσιών 
τροφοδοσίας και τηλεπληροφορικής, συστήµατα µεταφοράς αγαθών, καθώς και ενδοεπιχειρησιακές 
µεταφορές και ροή υλικών. Το φάσµα των εκθεµάτων ξεκινά από συστήµατα ενδοεργοστασιακών 
µεταφορών (ροή υλικού, αποθήκευση), αλλά καλύπτει και όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη 
χερσαία, θαλάσσια, εναέρια, οδική και σιδηροδροµική µεταφορά σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο (οχήµατα, εξοπλισµός). Μεγάλο βάρος δίνεται δε και στα συστήµατα συνδυασµένων 
µεταφορών.  

Η Transport Logistic παρουσιάστηκε επίσης τον Μαϊο του 2014 και στην έκθεση CeMAT, ∆ιεθνής 
Ειδική Έκθεση για Intralogistics και Logistics του Ανοβέρου, µε τον εκθεσιακό τοµέα transport 
logistic@CeMAT. Οι εκθέσεις υποστηρίζουν η µία την άλλη µε την αλληλο-παρουσία τους, 
εµπλουτίζοντας ακόµα περισσότερο τη συνολική προσφορά για όλους τους ενδιαφερόµενους. 
Επιπλέον υπάρχει ειδική προσφορά για εκθέτες που θα λάβουν µέρος και στις δύο εκθέσεις.  

Ρεκόρ µε 55.000 επισκέπτες κατέγραψε το 2015 η Transport Logistic, ενώ η διεθνής συµµετοχή 
έφτασε το 45% για τους εκθέτες και το 40% για τους επισκέπτες. Νέο ρεκόρ σηµειώθηκε και στον 
αριθµό εκθετών (2.050 εκθέτες από 62 χώρες). Η εκθεσιακή επιφάνεια ανήλθε στην προηγούµενη 
διοργάνωση στα 110.000 τετραγωνικά µέτρα.  

Στην έκθεση λαµβάνουν µέρος πολυάριθµες εταιρίες µεταφορικών υπηρεσιών, όπως ναυτιλιακές και 
αεροπορικές εταιρίες, διαµεταφορείς, µεταφορείς, αεροδρόµια, λιµάνια κ.λ.π. Μεγάλη σηµασία δίνουν 
οι διοργανωτές της έκθεσης και στην ανταλλαγή πληροφοριών που πραγµατοποιείται στις παράλληλες 
συνεδριακές εκδηλώσεις. 

Η Transport Logistic συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραµµα συνεδρίων, τα οποία έχουν γνωρίσει 
µεγάλη επισκεψιµότητα. Τα συνέδρια αυτά προσφέρονται δωρεάν για εκθέτες και επισκέπτες της 
Transport Logistic.  

Για να παραγγείλετε online κάρτες εισόδου µε µειωµένη τιµή προπώλησης επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της έκθεσης www.transportlogistic.de  

Για πληροφορίες ως προς τη συµµετοχή σας στο Ελληνικό περίπτερο στην Trasport Logistic 
απευθυνθείτε στο Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, επίσηµο αντιπρόσωπο 
του Εκθεσιακού Οργανισµού του Μονάχου για την Ελλάδα και την Κύπρο, στην Αθήνα, τηλ. 210 
6419037, 210 6419023 και Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 327733.  

 
 
Με φιλικούς χαιρετισµούς 
 
 
 
Αθηνά Θεοφανίδου 
Εκπρόσωπος  
Εκθεσιακού Οργανισµού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και την Κύπρο       transp.2017 


